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បច្ចុប្បន្នភាពទីផ្្ារ

ការបបើកលក់ខុន្ដូប្បបេទសមរម្យមាន្ការបកើន្ប ើង

រាជធាន្ីេនំបពញ ប្រីមាសទី ១ឆំ្្ ២០១៩

1

$3,272/ ម²

តម្លៃជួលផ្សារលក់រាយ
ទីតាំងលអ
$36.8/ ម²

តម្លៃលក់លធសយលរបស់
ខុនដូកម្លិតខពស់

ទិដឋភាពទូបៅ

យោងតាមទិន្នន្យ័នន្ ក្រសួងយរៀបចំដែន្ែីន្គរបូនី្យរមម និ្ង
សំណង់ វស័ិយសំណង់យៅក្បយទសរមពុជា មាន្ការយរើន្យ ើងគរួ
យោយរត់សមាា ល់ ទងំរនុងទំហំនន្ការវនិិ្យោគ និ្ងចំន្នួ្គយក្មាង
វនិិ្យោគដែលក្តូវបាន្អនុ្មត័រនុងក្តីមាសទី១ ឆ្ន ២ំ០១៩យន្េះ។

យៅរនុងដែមររា និ្ងដែរុមភៈ ទំហំវនិិ្យោគដែលក្តូវបាន្អនុ្ម័ត
រនុងវស័ិយសំណង់មាន្ក្បមាណ ១.៣៦ ពាន្ល់ាន្ែុលាា រោយមររិ
។ យោយដ ររនុងក្តីមាសទី១ ឆ្ន ំ ២០១៩ ការវនិិ្យោគសរបុរនុងវ-ិ
ស័យយន្េះក្តូវបាន្បា៉ា ន្់ស្មម ន្ថា បាន្ឈាន្ែល់ ១.៨ ពាន្ល់ាន្
ែុលាា រោយមររិ ដែលយសមើនឹ្ងការយរើន្យ ើងចំន្នួ្ ៩៣% យ ៀបនឹ្ងក្តី-
មាសមុន្។

ចំដណរឯ តនមាែីយៅរនុងែណឌ នានា នន្រាជធានី្ភ្នំយេញរនុងឆ្ន ំ
២០១៨ រ៏មាន្ការយរើន្យ ើងផងដែរ។ រនុងយនាេះតនមាែីម យមរនុង
ែណឌ ទួលយោរ មាន្ការរយរើន្យ ើងខ្ា ំងជាងែណឌ ែនទយទៀត គឺេី
ក្បមាណ ២,២០០ ែុលាា រោយមររិ/ដម៉ាក្តកាយរ ៉ារនុងឆ្ន ២ំ០១៧ មរ
ក្បដហល ៣,០០០ ែុលាា រោយមររិ/ដម៉ាក្តកាយរ ៉ារនុងឆ្ន ំ២០១៨។
តនមាែីរនុងក្តីមាសទី១យន្េះ រ៏បាន្បន្តយរើន្យ ើងផងដែរ។

*សញ្ញា ក្េួញបង្ហា ញេីការផ្លា ស់បតូរយ ៀបន្ឹងក្តីមាសមុន្

ក្បភ្េ: ក្រសួងយរៀបចំដែន្ែីន្គរបូន្ីយរមមន្ិងសំណង់

រូបទី១: ទំហំវិន្ិបោគន្ិងច្ំន្ួន្គបប្មាងវិន្ិបោគកនុងវិស័យ
សំណង់ដដលប្រូវបាន្អន្ុម័រ(រ២២០១៦– រ១២០១៩)

0

200

400

600

800

1000

1200

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

២០១៦ត២
២០១៦ត៣
២០១៦ត៤
២០១៧ត១
២០១៧ត២
២០១៧ត៣
២០១៧ត៤
២០១៨ត១
២០១៨ត២
២០១៨ត៣
២០១៨ត៤
២០១៩ត១(េយ)

ចំនួ
នគ

ម្រោ
ង

លា
នដុ

លា
ារអា

ម្េ
រកិ

ទំហំវនិិម្ោគកនុងវស័ិយសំណង់ ចំនួនគម្រោង

តម្លៃជួលការិយាល័យ
ទីតាំងលអ
$25.6/ ម²

តម្លៃជួលខុនដូ
ទីតាំងលអ
$14.2/ ម²

សំោល់៖(ត): ក្តីមាស(េយ)េាររណ៍

ប្រីមាសទី១ ឆ្្ំ ២០១៩ CBRE Research © CBRE Cambodia 2019 |
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*តនមាែីម យមសក្មាប់ែីទំហំចយនាា េះេី២,០០០ដម៉ាក្តកាយរ ៉ាយៅ៣ហិចតា
ក្បភ្េ: CBRE Research, ត១ ២០១៩

រូបទី២: រម្មៃដីតាមខណឌនានាម្ន្រាជធាន្ីេនំបពញគិរជាដុល្ល្រអាបមរិក/
ដម៉ែប្រកាបរ៉េ(២០១០–២០១៨)*

ខៃឹមសារសបងេប

ែុន្ែូចនំ្ួន្ ៣ គយក្មាង ដែលក្តូវបាន្បញ្ចបក់ារស្មងសងរ់នុងក្តមីាសទ១ី
ឆ្ន ំ២០១៩មាន្ចនំ្ួន្សរបុរហូតែល់ ១,០៩១ យូន្ីត បាន្យ វើយោយមាន្
ការយរើន្យ ើងចំន្ួន្ ៧.៦៩% រនុងការផាតផ់ាង់សរបុរនុងវស័ិយែុន្ែូ។
ជាមយួោន យន្េះ រ៏មាន្ែុន្ែូចំន្ួន្ ១,១៦៩ យូន្ីត បដន្ែមក្តូវបាន្យបើរលរ់
រនុងគយក្មាងចំន្ួន្ ៥ យផសងយទៀត ដែលរនុងយនាេះមាន្ ៧៦.២% ក្តូវបាន្
ផសេវផាយជាក្បយភ្ទែុន្ែូក្បយភ្ទសមរមយ។ តនមាលរ់ ន្ិងតនមាជួលរនុងក្តី
មាសយន្េះ បន្តមាន្យសែរភាេ។

ការបញ្ចប់ការស្មងសង់នន្គយក្មាង Elysee Tower បាន្បយងកើន្សតុរការោិ-
ល័យមាច ស់ដតមយួ (centrally-owned office) ចំន្ួន្២.៧%។ ចំដណរឯ
សតុរនន្ការោិល័យមាច ស់យផសងោន (strata-title office) រ៏បាន្យរើន្យ ើង
ផងដែរ យោយស្មរដតការបញ្ច ប់នន្គយក្មាង Diamond Twin Tower។
តនមាជួលការោិល័យរក្មតិ B យៅរនុងតំបន្់ពាណិជជរមមរណ្ដា លមាន្ការ
យរើន្យ ើងបន្តិចរនុងក្តីមាសយន្េះ គឹយរើន្ែល់២៤.៥ ែុលាា រោយមររិ/ដម៉ាក្តកាយរ ៉ា/
ដែ។

យោយដ រ រនុងវស័ិយទីផារលររ់ាយ េុំមាន្ការផាត់ផាង់ថ្មីចូលមរកាន្ទ់ី
ផាររនុងក្តីមាសយន្េះយទ។ រីឯអក្តានផៃក្រឡាជួលដែលយៅទំយន្រ គឺយៅមាន្
រក្មតិទបជាង១០% ប៉ាុយណ្ដណ េះ យបើយទេះបីជាមាន្ការយរើន្យ ើងបន្តិចរា។ី
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បច្ចុប្បន្នភាពទីផ្្ារ

ការផ្គរ់ផ្គង់

គយក្មាងែុន្ែូចំន្ួន្ ៣ បាន្បញ្ចបក់ារស្មងសង់ រនុងក្តីមាសទី១
ឆ្ន ២ំ០១៩ យន្េះ ដែលរនុងយនាេះមាន្ក្បមាណ ១,០៩១ យូនី្ត យសមើ
នឹ្ងការយរើន្យ ើងចំន្ួន្ ៧.៦៩% យ ៀបនឹ្ងក្តីមាសមុន្។ ែុន្ែូ
ក្បយភ្ទម យម មាន្ចំដណរទីផារក្បមាណ ៨៩.៣% នន្សតុរ
ដែលបាន្បញ្ចប់ការស្មងសង់រនុងក្តីមាសទី១ រនុងយនាេះមាន្
គយក្មាងUrban Loft ដែលមាន្១៨២យូនី្តនិ្ងគយក្មាង The

Skyline ដែលមាន្ ៧៩២យូនី្ត។ែុន្ែូក្បយភ្ទែពស់ដែលបាន្
បញ្ចប់ការស្មងសង់រនុងក្តីមាសចុងយក្កាយយន្េះ មាន្ចំន្ួន្ ១១៧
យូនី្ត សែិតយៅរនុងគយក្មាង Embassy Central មាន្ទីតាងំយៅ
ែណឌ ចំការមន្ ដែលបាន្យ វើយោយមាន្ការយរើន្យ ើងនូ្វការផាត់
ផាង់ែុន្ែូរក្មតិែពស់សរបុក្បមាណ៣.៨%។

យៅរនុងវស័ិយែុន្ែូ រម៏ាន្ការចាបយ់ផតើមយបើរលរែុ់ន្ែូថ្មីចំន្ួន្ ៥
គយក្មាងផងដែររនុងក្តីមាសយន្េះ ដែលរនុងយនាេះមាន្ចំន្ួន្ ៤
គយក្មាងគឺជាែុន្ែូក្បយភ្ទសមរមយ និ្ងបាន្បយងកើន្ការផាត់ផាង់ែុន្
ែូរក្មតិម យមចំន្នួ្១,១៦៩ យូនី្តបដន្ែមយទៀត។ ជាថ្មីមាងយទៀត
ទីផារែុន្ែូរក្មតិសមរមយ មាន្ចំន្នួ្គយក្មាងែុន្ែូដែលក្តូវបាន្
បញ្ចប់យក្ចើន្ជាងយគរនុងក្តីមាសទី១ យន្េះ ។ គយក្មាង Phnom
Penh Star បាន្ោរ់បដន្ែម៤៤៨យូនី្តយៅរនុងសតុរសរបុយសមើ
នឹ្ង ២៩% នន្ការផាត់ផាង់ថ្មីរនុងក្តីមាសទី១ យន្េះ។

ក្បមាណ ៥១.២% នន្យូនី្តដែលក្តូវបាន្យបើរលររ់នុងក្តីមាស
យន្េះមាន្ទីតាងំសែិតយៅរនុងែណឌ ដសន្សុែ ដែលរមួមាន្អោរទី
មយួនន្គយក្មាង Romduol City គយក្មាង The Seven

Residence និ្ង គយក្មាងែុន្ែូថ្មមយួែំុ (Thmor Madom

Condominium) ដែលមាន្ចំន្ួន្ែុន្ែូសរបុ ៩៧៤ យូនី្ត។
យក្ៅេីយន្េះ ការផាត់ផាង់ថ្មីយផសងយទៀតមាន្ទីតាងំសែិតយៅរនុងែណឌ
៧មររា និ្ងែណឌ ចំការមន្។

រម្មៃលក់

តនមាលររ់នុងទីផារែុន្ែូមាន្ការដក្បក្បួលតិចតួចប៉ាុយណ្ដណ េះរនុងក្តី
មាសែំបូងនន្ឆ្ន ំ២០១៩ យន្េះ។ រនុងទីផារែុន្ែូរក្មតិែពស់ និ្ង
ក្បយភ្ទសមរមយ តនមាោរ់លរជ់ាម យមមាន្ការយរើន្យ ើងតិចតួច
ប៉ាុយណ្ដណ េះ គឺក្បមាណក្តឹមដត ០.៤% រនុងទីផារែុន្ែូរក្មតិែពស់
និ្ងក្តឹមដត ០.៥% ប៉ាុយណ្ដណ េះរនុងទីផារក្បយភ្ទសមរមយ។ ែូចដែល
ក្តូវបាន្េាររណ៍ តនមាោរ់លរ់ជាម យមរនុងទីផារែុន្ែូរក្មតិ
ម យមមាន្ការថ្យចុេះបន្តិច គឺេីតនមា ២,៥៦២ ែុលាា រោយមររិ
ដម៉ាក្តកាយរ ៉ាមរយៅក្តឹម ២,៥៥៩ ែុលាា រោយមររិ ដម៉ាក្តកាយរ ៉ា រនុងក្តី
មាសទី ១ ។

រម្មៃជួលខុន្ដូ

យបើយទេះបីជាមាន្ការយរើន្យ ើងនូ្វចំន្ួន្ែុន្ែូដែលបាន្បញ្ច ប់
ការស្មងសង់ចំន្ួន្ ៧.៩% រនុងក្តីមាសទី១យន្េះរាី តនមាជលួ
ែុន្ែូក្បយភ្ទែពស់និ្ងម យមយៅដតបន្តមាន្យសែរភាេ។ អក្តាតនមា
ជលួែុន្ែូរក្មតិែពស់ បាន្យរើន្យ ើងក្បមាណ ១% ប៉ាុយណ្ដណ េះ
យោយបាន្បិទបញ្ចប់ក្តីមាសទី១ រនុងតនមាក្បដហល ១៤.២
ែុលាា រោយមររិ/ដម៉ាក្តកាយរ ៉ា/ដែ។ រឯីតនមាជលួែុន្ែូក្បយភ្ទម យម េំុ
មាន្ការដក្បក្បួលយ ើយ។
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ខុនដូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ត្រីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៩

ក្បភ្េ: CBRE Research, ត១២០១៩

រូបទី៥: រម្មៃជួលប្បចំដខន្ិងរម្មៃជួលជាមធ្យមកនុងមួយដម៉ែប្រកាបរ៉េ
កនុងមួយដខម្ន្ខុន្ដូបៅកនុងរាជធាន្ីេនំបពញ (កប្មិរខពស់ ន្ិង
មធ្យម) (គិរជាដុល្ល្រអាបមរិក)

ក្បភ្េ: CBRE Research, ត១ ២០១៩

រូបទី៤: រម្មៃជាមធ្យមកនុងមួយដម៉ែប្រកាបរ៉េម្ន្ខុន្ដូបៅកនុងរាជធាន្ី
េនំបពញ(រ១២០១៥- រ១២០១៩)

ក្បភ្េ: CBRE Research, ត១ ២០១៩

រូបទី៣: ច្ំន្ួន្ការផ្គរ់ផ្គង់ខុន្ដូបៅកនុងរាជធាន្ីេនំបពញតាមប្បបេទ
(២០០៩-២០២១ព្យ)
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បច្ចុប្បន្នភាពទីផ្្ារ

ការផ្គរ់ផ្គង់

យៅរនុងក្តីមាសទី១ ឆ្ន ២ំ០១៩ មាន្ការបញ្ចប់ការស្មងសងនូ់្វអោរ
ការោិល័យមាច ស់ដតមយួ ក្បមាណ ៩,១៨០ ដម៉ាក្តកាយរ ៉ា ដែលយសមើ
នឹ្ងការយរើន្យ ើងក្បមាណ ២.៧% យ ៀបនឹ្ងក្តីមាសមុន្។ ការោរ់
បញ្ចូ លអោរ Elysee Tower យៅរនុងទីផារបាន្យ វើយោយការផាត់ផាង់
នន្ការោិល័យរក្មតិ B យរើន្យ ើងក្បមាណជាង ៩.៥% រនុងក្តី
មាសទី១។ យៅរនុងក្តីមាសយន្េះ រម៏ាន្ការសយមាភ  អោរ Maritime
Tower ដែលយទើបក្តូវបាន្បញ្ចុ េះបឋមសិលាយបើរការស្មងសងរ់នុងដែ
មររាផងដែរ។

អក្តាជលួយៅទូទងំវស័ិយអោរការោិល័យ មាន្ការយរើន្យ ើង
បន្តិចយៅរនុងក្តីមាសទី១ គឺយរើន្េី ៨៥.៣៦% មរ ៨៥.៩៦% ដែល
យសមើនឹ្ងការយរើន្យ ើង០.៦% យ ៀបនឹ្ងក្តីមាសមុន្។

រម្មៃជួល

ចំដណរឯអក្តាតនមានន្ការជលួរនុងវស័ិយការោិល័យវញិ មិន្មាន្
ការដក្បក្បួលគួរយោយរត់សមាា ល់យទ យៅរនុងក្តីមាសទី១យន្េះ។
តនមាជលួការោិល័យរក្មតិ B យៅរនុងតំបន្់ពាណិជជរមមរណ្ដា ល
មាន្ការយរើន្យ ើងក្បដហល ០.៥ ែុលាា រោយមររិ/ដម៉ាក្តកាយរ ៉ា/ដែ
យោយស្មរដតមាន្ការយរើន្យ ើងនូ្វតនមាជលួរនុងសតុរដែលមាន្ក្ស្មប់
។ ចំដណរឯតនមាជលួការោិល័យរក្មតិ B យៅយក្ៅតំបន្់ពាណិជជ
រមមរណ្ដា ល មាន្ការធាា រ់ចុេះបន្តិច យោយស្មរមាន្ការោរ់បញ្ចូ ល
អោរ Elysee Tower យៅរនុងការផាត់ផាង់នន្អោរមាច ស់ដតមយួ។
យោយដ រ ទីផារការោិល័យរក្មតិ A និ្ង C មាន្ការដក្បក្បួល
តិចតចួបំផុតរនុងក្តីមាសយន្េះ។

ការផ្គរ់ផ្គង់ម្ន្ការិោល័យមាចស់្បផ្្េងគ្្្

ការផាត់ផាង់ការោិល័យមាច ស់យផសងោន រ៏មាន្ការយរើន្យ ើងផងដែរ
រនុងក្តីមាសទី១ ឆ្ន ២ំ០១៩ យោយស្មរដតមាន្ការបញ្ចប់ការស្មង
សង់អោរ Diamond Twin Tower ដែលមាន្ទីតាងំសែិតយៅរនុង
ែណឌ ចំការមន្ ដែលបាន្បដន្ែមក្បមាណ១៩,៨១២ ដម៉ាក្តកាយរ ៉ា យៅ
រនុងការផាត់ផាង់សរបុ។ យបើយទេះបីជាអោរ Diamond Twin Tower

បាន្យ វើយោយការផាត់ផាង់ការោិល័យមាច ស់យផសងោន យរើន្យ ើងរហូត
ែល់ ៤៥ ៣ យ ៀបនឹ្ងក្តីមាសមុន្រាី ការេន្ារយេលបញ្ចប់នន្
អោរ Star City បាន្កាត់បន្ែយសតុរដែលក្តូវបាន្រេឹំងទុររហូត
ែល់២០,២៣២ ដម៉ាក្តកាយរ ៉ា។ ការេន្ារយេលនន្ោោរការោិល័យ
មាច ស់យផសងោន ដែលបាន្យក្ោងទុរយន្េះ ជាថ្មីមាងយទៀត បាន្បន្តនិ្នាន 
ការនន្ការេន្ារយេលដែលបាន្យរើតមាន្រនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ដែលភាគ
យក្ចើន្គឺបណ្ដា លមរភាេយឺតោ៉ា វនន្ែំយណើ រការស្មងសង។់

នាក្តីមាសទី១ ឆ្ន ២ំ០១៩ យន្េះ រម៏ាន្ការសយមាភ  នូ្វអោរ Chief
Tower ដែលជាអោរការោិល័យមាច ស់យផសងោន រក្មតិB ដែលមាន្
នផៃក្រឡា ១២,២៥០ ដម៉ាក្តកាយរ ៉ា និ្ងក្តូវបាន្បញ្ចុ េះបឋមសិលាយបើរ
ការស្មងសង់រនុងដែមនិា ឆ្ន ២ំ០១៩យន្េះ។
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រូបទី៨: ច្ំន្ួន្ការិោល័យប្បបេទមាច្ស់បផ្្េងគ្្្សប្មាប់
បច្ចុប្បន្នន្ិងម្ងៃអនាគរបោងតាមកប្មិរ (២០១៨-២០២១)

ក្បភ្េ: CBRE Research,  ត១ ២០១៩

រូបទី៧: រម្មៃដាក់ជួលជាមធ្យមសប្មាប់អគ្រការិោល័យបៅកនុង
រាជធាន្ីេនំបពញ (ដុល្ល្រអាបមរិក/ដម៉ែប្រកាបរ៉េ/ដខ) (២០១២ - រ១
២០១៩)

ក្បភ្េ: CBRE Research, ត១ ២០១៩

រូបទី៦: ការផ្គរ់ផ្គង់ការិោល័យសរុបបៅកនុងរាជធាន្ីេនំបពញ
តាមកប្មរិ(២០០៨ -២០២១ព្យ)
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*តនមាយសវារមមក្តូវបាន្ែរយចញ
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អគារការិយាល័យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ត្រីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៩

ប្រីមាសទី១ ឆ្្ំ ២០១៩ CBRE Research

ក្បភ្េ: CBRE Research, ត១ ២០១៩
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ការផ្គរ់ផ្គង់

យៅរនុងក្តីមាសទី១ ឆ្ន ំ ២០១៩ េំុមាន្ផារទំយន្ើបថ្មីក្តូវបាន្
បញ្ចបក់ារស្មងសងយ់នាេះយទ យោយស្មរដតគយក្មាងផារចំន្នួ្ ២
ដែលយក្ោងបញ្ចបយ់ៅរនុងក្តីមាសយន្េះ ក្តូវបាន្េន្ារយេល។
ការេន្ារយេលនន្សតុរថ្មីចំន្នួ្ ១៩,៩៦៥ ដម៉ាក្តកាយរ ៉ា រនុងក្តី
មាសទី១យន្េះ យក្ោងនឹ្ងបយងកើន្ការផាត់ផាង់សរបុរហូតែល់
៧.១% រប៏៉ាដុន្ាតយួលែយន្េះក្តូវបាន្យលើរយៅពាររ់ណ្ដត លឆ្ន ំ
២០១៩ វញិ។ យៅរនុងវស័ិយទីផារលររ់ាយ រម៏ាន្ការោរ់
ជលួទីតាងំលរ់រាយរនុងោោរពាណិជជរមមថ្មីមយួ ដែលមាន្នផៃ
ក្រឡាជលួសរបុក្បមាណ ១,៨៧០ ដម៉ាក្តកាយរ ៉ារនុងក្តីមាសយន្េះ គឺ
សែិតយៅរនុងោោរពាណិជជរមម Chief Tower ដែលមាន្ទីតាងំ
យៅរនុងែណឌ ចំការមន្។

រនុងវស័ិយផារលរ់រាយ ការចូលមរកាន្់ទីផារនន្មា៉ា រពាណិជជ
រមមថ្មីៗ ទងំមា៉ា ររនុងក្សុរនិ្ងអន្តរជាតិ មាន្រំយណើ ន្គរួយោយ
រតស់មាា ល់រនុងឆ្ន ំ ២០១៨ ដែលមាន្រហូតែល់ ៦៥មា៉ា រ គឺមាន្
រំយណើ ន្ ១២៤% យបើយ ៀបនឹ្ងចំន្នួ្ ២៩មា៉ា ររនុងឆ្ន ំ ២០១៧។
រម្មៃជួល

អក្តាតនមាោរជ់លួម យម នន្ផារលររ់ាយដែលមាន្ទីតាងំលអ
យ ើញមាន្ការធាា រចុ់េះសក្មាបក់្តីមាសយន្េះ។ តនមាោរជ់លួទី
តាងំលអរនុងផារទំយន្ើប មាន្ការធាា រចុ់េះបន្តិចក្បមាណ ៣.៩%
គឺមរយៅក្តឹមដត ២៩.៤ ែុលាា រោយមររិ/ដម៉ាក្តកាយរ ៉ា/ដែ។
ចំដណរឯអក្តាតនមាោរ់ជួលសក្មាប់ផារដបបសហគមន្៍
(Community Mall) វញិ មាន្ការថ្យក្បមាណ ១.៧ ែុលាា រោ
យមររិ/ដម៉ាក្តកាយរ ៉ា/ដែ ចុេះមរយៅក្តឹមដត ២៥.១ ែុលាា រោយមររិ/
ដម៉ាក្តកាយរ ៉ា/ដែប៉ាុយណ្ដណ េះ។

សក្មាប់ការថ្យចុេះនន្តនមាោរ់ជួលម យមរបស់ទីតាំងោច់
យោយដ រ (Prime High Street) ដែលថ្យចុេះមរយៅក្តឹម
២៨.២ ែុលាា រោយមររិ/ដម៉ាក្តកាយរ ៉ា/ដែ ក្តូវបាន្បា៉ា ន្ស់្មម ន្ថា
បណ្ដា លមរេីទំយនារនន្ការផ្លា ស់បាូ ររបស់មាច ស់ហាងលររ់ាយ
យៅកាន្ក់្បយភ្ទទីផារដែលមាន្លរខណៈទំយន្ើបជាង ែូចជា
ផារលររ់ាយរនុងោោរពាណិជជរមមទំយន្ើប និ្ងផារទំយន្ើប រមួ
ជាមយួការយរើន្យ ើងនូ្វការក្បរតួក្បដជងនន្សតុរដែលយក្ោងនឹ្ង
មរែល់យៅនថ្ៃអនាគតផងដែរ។
អប្តាម្ន្ម្ផ្ៃប្កឡាជួលមិន្បប្បើប្បាស់

អក្តានន្នផៃក្រឡាជលួមនិ្យក្បើក្បាស់រនុងវស័ិយទីផារលររ់ាយ
បន្តមាន្យសែរភាេរនុងក្តីមាសទី១ ឆ្ន ២ំ០១៩យន្េះ យោយរនុង
យនាេះមាន្ការយរើន្យ ើងចំន្នួ្តិចជាង ១% ប៉ាុយណ្ដណ េះ។ អក្តានផៃ
ក្រឡាជលួមនិ្យក្បើក្បាស់ បាន្បន្តសែិតរនុងរក្មតិទបបំផុតរនុង
រយៈយេល១០ឆ្ន ចុំងយក្កាយ ចាប់តាងំេីការបញ្ចបក់ារស្មងសង់
ផារ Aeon Mall Sen Sok City យៅរនុងក្តីមាសទី២ ឆ្ន ំ
២០១៨មរ។ ក្សបោន យន្េះដែរ គឺមាន្ការបញ្ចបគ់យក្មាងផារ
ទំយន្ើបថ្មីតិចតចួប៉ាុយណ្ដណ េះ យែើមបយី វើការយ ា្ើយតបនឹ្ងតក្មូវការទី
ផារយោយស្មរដតមាន្ការេន្ារយេលបញ្ចបគ់យក្មាង។
អក្តានន្នផៃក្រឡាជលួដែលទំយន្រ ក្តូវបាន្េាររណ៍ថានឹ្ងមាន្
ការយរើន្យ ើងយៅរនុងឆ្ន ំ ២០១៩យន្េះ យោយស្មរដតការផាតផ់ាង់
នូ្វផារលររ់ាយចំន្នួ្ក្បមាណ ៦៥,៥៧៣ ដម៉ាក្តកាយរ ៉ាដែលរេឹំង
ថានឹ្ងចូលមរកាន្់ទីផារក្តឹមែំណ្ដចឆ់្ន ២ំ០១៩យន្េះ។

រូបទី១១: កប្មិរបប្បើប្បាស់របស់ទីផ្្ារលក់រាយទំងអស់បៅ
កនុងទីប្កុងេនំបពញ(២០០៨ – រ១ ២០១៩)
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ទីផ្នារលក់្រាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ត្រីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៩

ប្រីមាសទី១ ឆ្្ំ ២០១៩ CBRE Research

រូបទី៩: ការផ្គរ់ផ្គង់ផ្្ារលក់រាយទំងអស់បៅកនុងទីប្កុងេនំបពញ
(២០០៩ –២០២១ ព្យ)
ល២ ម្ផ្ៃម្កឡាជួល)
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រូបទី១០: រម្មៃជួលផ្ដលឲ់្យបៅបលើផ្្ារលក់រាយបោងបៅ
តាមប្បបេទ* (ដុល្ល្រអាបមរិក/ដម៉ែប្រកាបរ៉េ/ដខ)

អក្តាតនមាជួល តនមាជួលជាម បម

ែុលាា រោយមររិ
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ក្បភ្េ: CBRE Research, ត១ ២០១៩

ក្បភ្េ: CBRE Research, ត១ ២០១៩

ក្បភ្េ: CBRE Research, ត១ ២០១៩

*តនមាជួលម យមនន្ទីតាងំលអរនុ ងជាន្់ផ្លៃ ល់ែីនិ្ងជាន្់ទី១
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ទីផ្នារបុរីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ត្រីមាសទី ១ ឆ្នំ ២០១៩
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បាន្បញ្ចប់ រំេុងស្មងសង់

រូបទី១២:ការផ្គរ់ផ្គង់ម្ន្បរីុដដលបាន្បញ្ចប់ន្ិងបុរីកំពុង
សាងសង់តាមខណឌន្មិួយៗ
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*វឡីារមួបញ្ចូ លទងំវឡីាយទលវឡីាក្េីណសន្ិងវឡីា វីន្

ន្ិនា្្ការកនុងទផី្្ារបរីុ

អនរអភ្វិឌ្ឍន្ន៍ន្គយក្មាងបុរ ីំៗមយួចំន្ួន្ មាន្ផតល់ជយក្មើសរនុងបងរ់យំលាេះ
យោយផ្លៃ ល់សក្មាបអ់នរទិញ យោយមាន្អក្តាការក្បារច់យនាា េះេី ១២%
យៅ ១៤.៤% រនុងមយួឆ្ន ។ំ

អនរអភ្វិឌ្ឍន្អ៍ន្តរជាតិែូចជា ក្រុមហ ុន្Oxley បាន្យបាេះជហំាន្ចូលយៅ
កាន្ក់ារវនិ្យិោគរនុងទីផារលំយៅោា ន្ក្បណិត យោយយផ្លត តយៅយលើក្គួ-
ស្មរដែលមាន្ចំណូលរក្មតិម យម ន្ិងរក្មតិែពស់។

អនរអភ្វិឌ្ឍន្បុ៍រមីយួចំន្ួន្ បាន្បង្ហា ញចណំ្ដបោ់រមមណ៍ែពស់យៅយលើទី
ផារលំយៅោា ន្តនមាសមរមយ យែើមបចីាប់យរឳកាសរនុងែណៈដែលមាន្
តក្មូវការទីផារែពស់រនុងក្បយភ្ទលំយៅោា ន្តនមាសមរមយយន្េះ រនុងចំយណ្ដម
ក្គួស្មរដែលមាន្ចណូំលជាម យមក្បមាណ ៥០០ ែុលាា រោយមររិរនុង
មយួដែ។

ការផ្គរ់ផ្គង់

បុរ ី គឺជាគយក្មាងអភ្វិឌ្ឍន្លំ៍យៅោា ន្ដបបសហគមន្៍ ដែល
ភាគយក្ចើន្ក្តូវបាន្អភ្វិឌ្ឍយោយអនរអភ្វិឌ្ឍន្រ៍នុងក្បយទស យៅ
រនុងរយៈយេលមយួទសសវតសចុងយក្កាយយន្េះ។

ភាគយក្ចើន្នន្គយក្មាងបុរ ី ដែលមាន្យៅរនុងទីផារនាយេល
បចចុបបន្នយន្េះ មាន្ទីតាងំយៅតាមបណ្ដា ែណឌ ដែលសែិតយៅ
ជាយរាជធានី្ភ្នយំេញ ដែលជាទូយៅមាន្ែីទំយន្រទំហំ ំយក្ចើន្
ជាង និ្ងតនមាែីដែលមាន្រំរតិទបជាងទីតាងំរណ្ដត លក្រុង។
ែណឌ ដែលមាន្ចំន្នួ្គយក្មាងបុរយីក្ចើន្ជាងយគយនាេះ គឺែណឌ
ដសន្សុែដែលមាន្បុរសីរបុចំន្នួ្ ៤៥ គយក្មាង។ បនាៃ ប់មរ
គឺែណឌ ឫសសដីរវដែលមាន្ចំនួ្ន្ ៣១ គយក្មាង ែណឌ មាន្
ជយ័ដែលមាន្បុរសីរបុចំន្នួ្ ២៤ គយក្មាង និ្ង ែណឌ ចារ
អំយៅមាន្បុរចំីន្នួ្ ២៣ គយក្មាង។

ចំដណរឯគយក្មាងបុរថី្មីៗ ដែលក្តូវបាន្េាររណ៍ថានឹ្ងចូល
មរកាន្់ទីផារនារយៈយេលបីឆ្ន ំខ្ងមុែយន្េះ ភាគយក្ចើន្សែិត
យៅរនុងែណឌ យក្ជាយចង្ហវ រ ែណឌ យពា ិ៍ដសន្ជយ័ និ្ងែណឌ
មាន្ជយ័។ ែណឌ យក្ជាយចង្ហវ រ រំេុងទទលួបាន្ការចាប់
ោរមមណ៍េីសំណ្ដរ់អនរអភ្វិឌ្ឍន្ជ៍ាយក្ចើន្ ដែលយ វើការអភ្វិឌ្ឍ
ន្បុ៍រកី្បយភ្ទម បម និ្ងរក្មតិែពស់។ គយក្មាងបុរសំីខ្ន្់ៗ ដែល
មាន្ទីតាងំយៅរនុងែណឌ យន្េះ រមួមាន្ែូចជា បុរយីប៉ាងហួតឌឹ្ស្មត
ជូមរីា៉ា ហ៍ និ្ងែឹស្មា មុនី្រា៉ា ហ៍ បុរឌឹី្យមគងារ ៉ាោូ៉ា ល់ និ្ងបុរអីរ័គីយែវ ី
ឡា ែឹប ូតានិ្រសីុ ី។ ផៃុយយៅវញិ ែណឌ យពា ិ៍ដសន្ជយ័ និ្ង
ែណឌ មាន្ជយ័ ជាែណឌ ដែលមាន្តក្មូវការែពស់ រនុងចំយណ្ដម
អនរអភ្វិឌ្ឍន្គ៍យក្មាងបុរតីនមាសមរមយ។

រម្មៃជួល

គមាា តរវាងតនមាលរន់ន្លំយៅោា ន្បុរ ី យៅរនុងរាជធានី្ភ្នយំេញ
មាន្ភាេែុសោន ោ៉ា ងខ្ា ងំោក្ស័យយៅតាមទំហំ និ្ងទីតាងំ
នន្ផៃេះ។ តនមាយៅតាមតំបន្ជ់ាយក្រុង ដតងមាន្គមាា តតិចជាង
យោយស្មរដតអំណ្ដចទិញ (Purchasing Power) របស់ទី
ផារយោលយៅមាន្រក្មតិទបជាងយៅតំបន្់រណ្ដា លទីក្រុង។

ផៃេះដលវង និ្ងវឡីារូន្កាត់ ដែលជាក្បយភ្ទផៃេះមាន្ការោកំ្ទ
យក្ចើន្យៅរនុងទីផារបុរ ី មាន្តនមាម យមក្បហារ់ក្បដហលោន គឺ
ក្បមាណ ១០១,១៤៤ ែុលាា រោយមររិសក្មាបផ់ៃេះដលវង និ្ង
ក្បដហល ១០៨,៥០៥ ែុលាា រោយមររិសក្មាបផ់ៃេះវឡីារូន្កា
ត។់ ចំដណរឯផៃេះដលវងោជីវរមម មាន្តនមាម យមែពស់ជាង
រនុងរក្មតិក្បមាណ ២០២,៧៧៥ ែុលាា រោយមររិរនុងមយួ
ដលវង។ ចំដណរឯរនុងទីផាររក្មតិែពស់វញិ ផៃេះវឡីាយភាា េះ មាន្
តនមាោរល់រជ់ាម យមក្បមាណ ២៦២,៤៧២ ែុលាា រោយមររិ
រឯីផៃេះវឡីាវញិ មាន្តនមាម យមក្បដហល ៧៨៩,៦២៩ ែុលាា រ
ោយមររិ។
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